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Úvod
Táto p íru ka vám pom že ovládat vaši lo  bezpe n  a s pot šením. Obsahuje údaje o lodi, 
dodaném nebo nainstalovaném p íslušenství, jejich systémech a informace o jejím provozu a údržb . 
Pozorn  si ji p e t te a seznamte se s lodí p ed jejím použitím.

Pokud to je vaše první lo , nebo m níte na typ lod , se kterou nejste obeznámení, tak se pro svoje 
vlastní pohodlí a bezpe nost ujist te, že jste získali dostate né manipula ní a provozní zkušenosti 
p ed používáním lod . Váš prodejce, národní jachta ská federace nebo jachta ský klub vám rádi 
poradí, kde je možné najít p íslušné instruktory, kte í vás zaškolí pro plavbu na mo i.  

ODLOŽTE SI TENTO NÁVOD NA BEZPE NÉ MÍSTO A ODEVZDEJTE HO NOVÉMU MAJITELI 
P I PRODEJI LOD . POZNAMENEJTE SI „IDENTIFIKA NÍ ÍSLO TRUPU“ (I T - HIN), KTERÉ JE 
VYTLA ENO NA TRUPU LUN DO NÁSLEDUJÍCÍHO POLÍ KA:

HIN: ________________________

Certifikát výrobce

Naše lun jsou v souladu s normou ISO 6185 stanovenou Mezinárodní organizací pro normalizaci.

NMMA (POUZE USA) certifikace znamená, že lun, prodávaný ve Spojených státech, byl posuzován 
Národní asociací pro námo ní výrobu na soulad s na ízeními Americké pob ežní stráže, standardy a 
doporu enými postupy Americké lodní a jachta ské rady (ABYC).

Bezpe nost

 

• Toto není prost edek pro záchranu života. Používat pouze pod dohledem dosp lé osoby. Nikdy 
nedovolte potáp ní v tomto produktu. Nikdy nenechávejte na vod  nebo v její blízkosti, když se 
nepoužívá. Nikdy netahejte za jakýmkoli vozidlem.

• P ed použitím si p e t te celý Uživatelský manuál a odložte si tuto p íru ku na bezpe ném 
míst  pro budoucí použití.

• Dodržujte všechny bezpe nostní a provozní pokyny v návodu.
• TYP I, lod  s výhradn  ru ním pohonem.
• Dejte si pozor na pob ežní v try a proudy. Nikdy se neplavte sami. 
• Nep ekra ujte maximální doporu enou nosnost. P etížení porušuje p edpisy.
• Všichni na palub  musí mít osobní plavací prost edky (OPP).
• P i nastupovaní nebo lezení na palubu lun bu te opatrní. Stoupejte do st edu lun pro  

maximální stabilitu.
• Rozd lte hmotnost cestujících, výbavy, sk ínky s ná iním a p íslušenství tak, aby lun sed l 

vodorovn  na p ídi (vp edu), na korm  (vzadu) a ze strany na stranu.
• Nepoužívejte lun, pokud se domníváte, že má defekt nebo net sní.
• Dosp lí musí nafouknou komory v o íslovaném po adí.
• Není ur en pro rafting na divoké vod , nebo jiné extrémní sportovní aktivity.
• Není ur eno pro komer ní ú ely nebo pronájem.
• Postupujte podle t chto pravidel, aby se zabránilo utonutí, ochrnutí nebo jiným vážným 

zran ním.

VAROVÁNÍ

  Lo  je ur ená pro plavby v chrán ných pob ežních vodách, malých zálivech, malých jezerech,  
 ekách a kanálech se sílou v tru až do 4 v etn  a charakteristickou výškou vlny až do 0,3 m   
 v etn , s p íležitostnými vlnami s maximální výškou 0,5 m, nap íklad od kolemjdoucích plavidel.
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FORMÁT LODNÍHO ŠTÍTKU

Doporu ení výrobce
Celkový po et osob a celková hmotnost nesmí p ekro it limity vytišt né na lun. Podívejte se 
na štítek na trupu lod  pro skute né hodnoty vaší lod . Podívejte se na tabulku A.

 Výrobcem doporu ená maximální nosnost.

 Maximální kapacita osob.

 Název výrobce a krajina p vodu.

 Název modelu a íslo.

 Výrobcem doporu ovaný provozní tlak.

 NMMA (POUZE USA) certifikace znamená, že lun, prodávaný ve Spojených státech, byl 

posuzován Národní asociací pro námo ní výrobu na soulad s na ízeními Americké pob ežní  

stráže, standardy a doporu enými postupy Americké lodní a jachta ské rady (ABYC).

     Identifika ní íslo trupu (HIN).

6

5

4

3

2

1

7

 ISO 6185  PART 1  TYPE 

Do not overinflate or use high pressure air compressor to inflate.
Adults should inflate the chambers with cold air in numbered sequence.
This boat not rated for propulsion by a motor.
Use the enclosed ruler to check while inflating.

Nicht zu stark aufblasen und keinen Kompressor zum Aufblasen 
verwenden.
Erwachsene sollten die kammern in der angegebenen Reihenfolge mit 
kalter luft aufblasen.
Das Boot kann nicht durch einem Motor betrieben werden.
Verwenden Sie das beigefügte Lineal um die korrekte Füllung zu 
überprüfen.

Ne pas surgonfler. Ne pas utiliser de compresseur pour le gonflage.
Le gonflage doit être effectué par un adulte avec de l'air froid en 
suivant les étapes suivantes.
Ce bateau n'est pas adapté pour être équipé d'un moteur.
Utiliser la règle jointe pour ajuster le gonglage de la chambre à air 
principale.

MAXIMUM CAPACITIES
MAXIMUM-KAPAZITÃT
CAPACITÉS MAXIMUM

PERSONS
PERSONEN
PERSONNES

MANUFACTURER
HERSTELLER
FABRICANT

MODEL
MODELL
MODÈLE

RECOMMENDED WORKING PRESSURE FOR EACH CHAMBER
EMPFOHLENE ARBEITENDE DRUCK FÜR JEDE LUFTKAMMER

RECOMMANDÉ FONCTIONNEL PRESSION POUR CHAQUE CHAMBRE À AIR

BY INTEX®

+           = ___ Kg ( ___ Lbs)

      ____________________

=   ___ bar ( ___ psi)

CHINA

1

3

4

5

6

7

= ___  = ___  2

LOAD CAPACITY (BASIC FLOTATION)
CAPACITÉ DE CHARGE (FLOTTAISON DE BASE)

___Kg ( ___ Lbs) MAX.

Certified by the National Marine Manufacturers Association using ABYC standards
Certifié par la National Marine Manufacturers Association en utilisant les normes ABYC

MAXIMUM CAPACITIES / CAPACITÉS MAXIMALES

PERSONS OR ____kg (___Lbs) / PERSONNES OU ___KG          

____ POUNDS, PERSONS, GEAR /  ___KG, PERSONNES ET ÉQUIPEMENT

DESIGN COMPLIANCE WITH NMMA REQUIREMENTS BELOW IS VERIFIED. MFGR. RESPONSIBLE FOR PRODUCTION CONTROL
LA CONFORMITÉ DU DESIGN AVEC LES EXIGENCES NMMA EST VÉRIFIÉE. MFGR. RESPONSABLE DU CONTRÔLE PRODUCTION.

CN- XEE                      

TABULKU A

MODEL
ISO
TYP Lbs kg bar (psi)

CHALLENGER 1 I 264 120 1         0 0.035(0.5)

CHALLENGER 2 / SET I 440 200 2         0 0.035(0.5)

SEAHAWK 1 I 264 120 1         0 0.069(1.00)

EXPLORER PRO 100 I 176 80 1         0 0.03(0.43)

EXPLORER PRO 200 / SET I 264 120 1         1 0.03(0.43)

EXPLORER PRO 300 / SET I 440 200 2         1 0.03(0.43)

+      
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POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skute ný výrobek. Není v reálném 
m ítku.

Série Seahawk

Popis
Série Challenger & Série Explorer Pro

"        " - Doporu ené uspo ádaní sedadel cestujících.

"        " - Doporu ené uspo ádaní sedadel cestujících.

1 762 3 4 8

Seahawk 1

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Madlo pro uchopení

Uchycení

Nafukovací podlaha nebo podlaha z vyjímatelných lat k

Držák na vesla (p i veslování)

Pouzdro na vybavení nebo vak na p íslušenství

Nafukovací ventil

Držák rybá ského prutu

Bostonský ventil

Držák na odložení vesel

 Popis

Challenger 1 a Explorer Pro 100

1 3 4 6 82

Challenger 2 / Set a 
Explorer Pro 200 / Set

1 2 3 4 6 89

Explorer Pro 300 / Set

1 2 3 4 6 89
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Pokyny pro nafukování
Než za nete, najd te si isté místo bez kamen  i jiných ostrých p edm t . Rozbalte lun tak, aby 
z stal plochý a pohledejte pumpu.

K nahušt ní lod  použijte ru ní nebo nožní pumpu. Nepoužívejte vysokotlakové vzduchové 
kompresory. Dosp lí musí nafouknou komory v íselném po adí vyzna eném na ventilech. Je velmi 
d ležité dodržovat íselné po adí; pokud tak neu iníte, bude to mít za následek nesprávn  nahušt nou 
lo . Napl te každou komoru tak, aby byla na dotyk pevná, ale NE tvrdá. Použijte p iložené pravítko 
pro kontrolu správného nahušt ní hlavní komory. NEP EFUKUJTE. Nafukujte pouze studeným 
vzduchem.

D LEŽITÉ: Teplota vzduchu a pov trnostní podmínky mají vliv na vnit ní tlak vzduchu nafukovacích 
výrobk . V chladném po así výrobek ztratí ást tlaku, protože se vzduch stáhne. Pokud k tomu dojde, 
m žete p ifouknout trochu vzduchu do výrobku. Avšak v horkém po así se bude vzduch roztahovat. 
Musíte nechat uniknout ást vzduchu ven, abyste zabránili poškození výrobku v d sledku p etlaku.

Jak používat bostonský ventil:
1. Dvojitý ventilový uzáv r (ventil umož uje proudit vzduchu dnu, ne ven).
2. Rychlovypoušt cí uzáv r.
3. Odšroubujte dvojitý ventilový uzáv r.
4. Vložte výstupní konec vzduchové pumpy do ventilu a napl ujte. Nep epl ujte nebo nepoužívejte 

vysokotlaký kompresor.
5. Sfouknutí: Vyšroubujte rychlovypoušt cí uzáv r. UPOZORN NÍ: Dvojitý ventilový uzáv r   

nefunguje, pokud je tento uzáv r odmontovaný. Neodšroubujte tento uzáv r, když je lun nebo 
nafukovací p edm t ve vod .

Používání držáku rybá ského prutu (N které 
modely):
1. Nasu te koncovku na rybá ský prut – viz obr.
2. Rybá ský prut s koncovkou zasu te do držáku prutu.

Držák rybá ského prutu

Držák 
rybá ského 

prutu

Koncovka

Rybá ský

1 2

3

4

5
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1. Zasu te „ty  A“ stranou se zajiš ovacím kolíkem do otvoru na listu vesla. Ujist te se, zda je kolík
 pevn   zajišt n v listu vesla.
2. Takto sestavenou ást vesla vsu te do držáku vesla listem sm  rem do vody.
3. Z vnit ní strany lunu nasa te na druhý konec sestavené „ty e B“ zajiš ovací kroužek.
4. Zatla te ep a zasu te trubku B do trubky A, ujist te se, že ep pevn  zacvaknul do otvoru.
5. Pokud vesla nepoužíváte, bezpe n   je zajist  te v držácích na odložení vesel umíst   ných po 
 stranách lunu.

Sestavení vesel (N které modely):

FRANCOUZSKÁ PÁDLA: 

Zajiš ovací kolík Ty  B

Ty  A

List

Zajiš ovací kroužek

Zajiš ovací kolík
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Bezpe nostní a provozní pokyny
P ed vyplutím ze b ehu nebo p ístavu

Seznamte se se všemi požadovanými informacemi a informujte své cestující:
• Absolvujte plavební bezpe nostní kurz a získejte praktické školení od prodejce lod  nebo místních 

plavebních ú ad .
• Seznamte se se všemi místními p edpisy a nebezpe ím souvisícím s vodními aktivitami a   

provozem lod .
• Zkontrolujte p edpov  po así, místní proudy, p ílivy a v trné podmínky.
• Uv domte n koho na zemi o plánovaném asu vašeho návratu do východiskového bodu.
• Vysv tlete základní ovládání lod  všem cestujícím.
• D ti a neplavci pot ebují speciální pokyny pro použití záchranné vesty nebo osobních plavacích 

prost edk  (OPP).
• Ujist te se, že n který z vašich cestujících dokáže ovládat lo  v p ípad  nouze.
• Nau te se, jak ur it vzdálenost, kterou dokážete zvládnout a zapamatujte si, že zlé pov trnostní 

podmínky to m žou kdykoli zm nit.
• Pravideln  kontrolujte všechny požadavky na bezpe nost.

Zkontrolujte provozní stav lod  a p íslušenství:
• Zkontrolujte tlak vzduchu.
• Zkontrolujte uzáv ry ventil .
• Zkontrolujte rovnom rné rozložení zát že na p ídi (vp edu) a na korm  (vzadu) a ze strany na 
 stranu.

Ujist te se, že všechno požadované bezpe nostní za ízení je na palub  (zkontrolujte zákony a 
p edpisy dané zem  nebo lokality, ve které plujete a zjist te, i není pot ebné další vybavení):
• Jeden osobní plavací prost edek (OPP) na osobu.
• Vzduchová pumpa, vesla, souprava a ná adí na opravu.
• Jakákoli další povinná výbava.
• Lodní papíry a vaše lodní licence (v p ípad  pot eby).
• Sv tlá jsou povinné, když se plavíte po setm ní. 

Plochý uzel

Montáž lana pro uchopení:
D LEŽITÉ: P ed montáží obvodového lana a/nebo lan 
p ídavných, lun nejprve nafoukn te. S instalací lana 
doporu ujeme za ít na zádi lunu. 
Lano provléknete skrz držáky po obvodu lunu. Volné 
konce svažte plochým uzlem na zadní ásti lunu 
(viz. obr). 

Osmi kový uzel

Montáž p ídavného lana 
(N které modely):
N které modely lun  mají navíc p ídavné lano.
Uvažte osmi kový uzel na jeden konec p ídavného
lana a provle te je skrz držáky lan. Na druhém konci 
lana uvažte op t osmi kový uzel. K p ídavným
lan m mohou být p ivázána pouzdra s p íslušenstvím.
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Pravidla, které se musí dodržovat p i navigaci
• Bu te zodpov dní, nezanedbávejte bezpe nostní pravidla, mohlo by dojít k ohrožení vašeho 

života a života jiných.
• Vždy m jte kontrolu nad vaší lodí.
• Dodržujte místní p edpisy a postupy.
• V blízkosti pob eží se pohybujte v ur ené plavební oblasti.
• Nezapome te, že pov trnostní podmínky se m žou rychle zhoršit. Vždy se ujist te, že m žete 

rychle dosáhnout úkryt.
• Všichni na palub  musí mít vždy oble ené osobní plavací prost edky (OPP).
• Nepijte alkohol nebo neberte drogy p ed nebo b hem provozování lod . Udržujte cestujících v 

st ízlivém stavu.
• Nep ekra ujte povolený po et osob i hmotnost.
• Ujist te se, že cestující z stanou sed t po celou dobu. P i plánované rychlé plavb , na 

rozbou ené vod  nebo p i ostrých zatá kách musí všichni cestující sed t na sedadlech nebo na 
podlaze.

• Nedovolte sed t na p ídi lod . Sezení na p ídi je nelegální ve v tšin  oblastí a je velmi 
nebezpe né. V p ípad  pádu se padající m že dostat do dráhy vrtule.

• Bu te zvláš  opatrní p i kotvení. Ruky a nohy se m žou poranit, pokud jsou mimo lod .
• Udržujte odstup od plavc  a potáp . Vždy se vyhýbejte oblastem, kde jsou ve vod  potáp i 

nebo plavci.
• Bu te mimo ádn  pozorní, zejména p i plavb  v blízkosti pláže a p i vyplutí. Alfa vlajka 

upozor uje na blízkost potáp . Musíte udržovat bezpe nou vzdálenost, jak je požadováno 
místními plavebními zákony, která se muže pohybovat v rozmezí od 50 m (164 ft) do 91 m 

 (300 ft).
• Vyhýbejte se prudkému zatá ení ve vysokých rychlostech. Mohli byste být vymršt ní z lod .
• Nevykonávejte zm ny sm ru plavby bez informování cestujících.
• Vyhýbejte se jakémukoli kontaktu s bójemi a ostrými p edm ty nebo agresivními kapalinami (jako 

je kyselina).
• Neku te na palub .

Zp tné vstoupení na plavidlo
P i zp tném vstupování na plavidlo je k dispozici úchytné lano kolem celého plavidla. Popadnout lano 
a vytáhnout se do kokpitu je nejjednodušší p es levobok a pravobok (vlevo a vpravo) po stranách 
lodi. Dodržujte veškeré informace o bezpe nosti a upozorn ní na vaší lodi a nikdy se nep ibližujte k 
lodi od zádi (zadní strany), když je nainstalován motor.

Pé e a údržba
lun je vyroben z nejkvalitn jších materiál  a v souladu s normami ISO 6185. Zm na konstrukce 
lun ohrozí vaší vlastní bezpe nost, bezpe nost cestujících a vede ke ztrát  omezené záruky!

Pro dlouhodobé udržení vašeho lunu v dobrém stavu sta í velmi málo. Lze ho skladovat v 
nafouknutém i vyfouknutém stavu. Pokud lun necháváte venku, zvedn te jej ze zem   a neumis ujte
na n  j žádné t žké nebo ostré p edm  ty. Má-li být umíst n na p ímém slunci nebo pod padajícím
listím i na dešti, p ekryjte jej nepromokavou plachtou. Nedoporu ujeme lun zav  šovat. Pokud jej 
skladujete v p íst nku, sklep  nebo garáži, vyberte chladné a suché místo. Zajist  te, aby byl lun
p ed uskladn  ním istý a suchý, aby nedošlo ke vzniku plísn .

Používejte co nejmén  isticích prost edk . istící prost edky nevylévejte do vody a ist te lun 
nejlépe na zemi.

Vy ist te lun po výletu, aby nedošlo k poškození pískem, slanou vodou nebo slune ním zá ením.

V tšinu ne istoty lze odstranit pomocí zahradní hadice, houby a jemného mýdla. P ed uskladn ním 
se ujist te, že lun je úpln  suchý. Výrobek a p íslušenství skladujte na suchém míst  s 
kontrolovanou teplotou od 32 stup  Fahrenheita (0 stup  Celzia) do 104 stup  Fahrenheita (40 
stup  Celzia).
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Demontáž a skladování
Nejprve d kladn  vy ist te lun podle pokyn  pro pé i a údržbu. Otev ete všechny vzduchové
ventily a lun zcela vyfoukn  te. Ze lunu vyjm  te veškeré p íslušenství: Sedadla, držáky rybá ských
prut , vesla, vak s vybavením a vak s bateriemi.

Oto te lun. P eložte levou stranu lun a potom p eložte pravou stranu na levou. Pevn  p eložte 
p í  lod  dvakrát do st edu lun a vyfukujte zbylý vzduch; zopakujte tento postup pro zadní ást. 
Namontujte uzáv ry všech vzduchových ventil . Dv  složené strany jednoduše p eložte jednu p es 
druhou, jako když zav ete knihu. Váš lun je p ipraven k uskladn ní. Složte lun voln  a vyhýbejte se 
ostrým ohyb m, roh m a záhyb m, které mohou poškodit lun.

Pr vodce odstran ním poruch
Pokud se vám lun jeví trochu m kký, nemusí to být v d sledku net snosti. Když byl lun nafouknutý 
pozd  b hem dne p i 32 °C (90 °F), tak se vzduch p es noc mohl ochladit na 25 °C (77 °F). Chladný 
vzduch vyvíjí menší tlak na trup, takže se m že zdát m kký na druhý den ráno.

Pokud nedošlo k teplotním rozdíl m, je nutné vyhledat p í inu net snosti:

• Dob e si prohlídn te lun ze vzdálenosti pouze pár metr . P evra te ho a pozorn  zkontrolujte 
vn jšek. Všechny velké trhliny musí být z eteln  viditelné.

• Máte-li p edstavu, kde dochází k úniku, použijte sm s saponátu a vody v spreji a nasprejujte 
podez elé oblasti. Jakýkoli únik bude vytvá et bubliny, které ur í místo úniku.

• Zkontrolujte ventily na únik. Když je to nutné, nasprejujte mýdlovou vodu kolem ventilu a základny 
ventilu.

Opravy
P i neustálém používání m žete ob as p epíchnout lun. V tšinu d r lze opravit pouze za n kolik 
minut. Váš lun je dodáván se servisní soupravou a další soupravy si m žete objednat v 
zákaznickém servisu Intex nebo na našich webových stránkách.

Nejprve vyhledejte únik; mýdlová voda bude bublat p i zdroji úniku. D kladn  vy ist te oblast kolem 
místa úniku a odstra te všechny ne istoty a špínu.

Od ežte dostate n  velkou záplatu, aby p ekrývala poškozenou oblast o cca 1,5 cm (1/2”). 
Zaokrouhlete okraje a umíst te záplatu na poškozené místo a pevn  ji P ITLA TE. M žete taky 
poškozené místo zatížit. 

Po zalátaní nenafukujte po dobu 30 minut.

Nebude-li záplata držet, m žete si pro opravu vaší lod  zakoupit PVC nebo silikónové lepidlo na 
opravu karimatek, stan  nebo bot, ve kterém najd te pokyny pro použití lepidla.
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Omezená záruka
Nafukovací lun Intex

Váš nafukovací lun Intex byl vyroben za použití nejkvalitn jších materiál  a zpracování. Všechny nafukovací lun 
Intex byly p ed opušt ním továrny zkontrolovány a shledány prosté všech vad. Tato omezená záruka se vztahuje 
pouze na nafukovací lun Intex.

Tato omezená záruka je dodatkem, a ne náhradou vašich zákonných práv a opravných prost edk . Vaše 
zákonná práva mají p ednost do té míry, do jaké je tato záruka v rozporu s n kterým z nich. Nap íklad, 
spot ebitelské zákony v celé Evropské unii stanovují zákonná záru ní práva navíc k pokrytí, které poskytuje 
táto omezená záruka: informace o spot ebitelských právech celé EU naleznete na webových stránkách 
Evropského spot ebitelského centra na http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na p vodního kupce a je nep enosná. Tato omezená záruka je platná 
pro období 90 dní od data p vodního maloobchodního nákupu. Uschovejte si p vodní doklad o zakoupení s tímto 
návodem, protože doklad o zakoupení musí doprovázet reklamaci, jinak bude omezená záruka neplatná.

Pokud zjistíte výrobní vadu na Nafukovací lun Intex b hem záru ní doby, obra te se na p íslušné servisní 
st edisko Intex, které je uvedeno v samostatném seznamu „autorizovaných servis “. Pokud se p edm t vrátí 
podle pokyn  servisního st ediska Intex, servisní st edisko zkontroluje p edm t a rozhodne o platnosti nároku. 
Pokud se na p edm t vztahují ustanovení záruky, bude p edm t zdarma opraven nebo vym n n za stejnou nebo 
srovnatelnou položku (podle rozhodnutí Intex).  

Žádné další záruky se neposkytují, krom  této záruky a zákonných práv platných ve vaší zemi. Do rozsahu, který 
je možný ve vaší zemi, Intex v žádném p ípad  nep ebírá odpov dnost v i vám ani žádné t etí stran  za p ímé 
nebo nep ímé škody vyplývající z použití vašeho Nafukovací lun Intex, nebo konání spole nosti Intex nebo 
jejích zástupc  a zam stnanc  (v etn  výroby produktu). N které státy nebo jurisdikce nedovolují vylou ení nebo 
omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo vylou ení se na vás nemusí 
vztahovat.

Uv domte si, že tato omezená záruka se neuplatní v následujících p ípadech:
•   V p ípad , že Nafukovací lun Intex byl vystaven nedbalosti, nesprávnému použití nebo nasazení, nehodám,  
 nesprávnému používání, tažení nebo vle ení, nesprávné údržb  nebo skladování;
•   Pokud nafukovací lun Intex je vystaven poškození okolnostmi mimo kontrolu Intex, v etn , a bez omezení na  
 propíchnutí, roztržení, od ení nebo b žné opot ebení, i roztržení.
• Na díly a sou ásti, které neprodává Intex; a/nebo.
•  Na neoprávn né úpravy, opravy a demontáže Nafukovací lun Intex kýmkoli jiným než pracovníkem servisního  
 st ediska Intex.

P e t te si pe liv  návod k obsluze a dodržujte všechny pokyny týkající se správného provozu a údržby vašeho 
nafukovacího lun Intex. P ed použitím vždy zkontrolujte vaše vybavení. Omezená záruka m že být neplatná, 
pokud nejsou dodržovány pokyny.  

POZNAMENEJTE SI NÍŽE JMÉNO, ADRESU, TELEFONNÍ ÍSLO MAJITELE A ÍSLO LODI: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Pro otázky týkající se servisu nebo objednání náhradních dílů kontaktujte příslušnou kancelář uvedenou níže nebo navštivte 
www.intexcorp.com, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy.

 
· ARGENTINA 

 
 
 
 

 
· ASIA 

 
 
 
 

 
· AUSTRIA 

 
 
 

 
· AUSTRALIA 

 
 
 
 

· BELGIUM 

 
 
 

 
· BRASIL 

 
JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A 
MANUEL GARCIA 124 (CP1284) 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, ARGENTINA. 

: 011-4942-2238 (interno 139); 
: 011-4942-2238 (interno 145) 
: Martín Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar 
: Daniel Centurion: dcenturion@jarse.com.ar 
: www.intexargentina.com.ar 

INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 

9TH FLOOR, 
DAH SING FINANCIAL CENTRE, 
108 GLOUCESTER ROAD, 
WANCHAI, HONG KONG 

: 852-28270000 
: 852-23118200 
: xmservicesupport@intexcorp.com.cn 
: www.intexdevelopment.com 

STEINBACH VERTRIEBSGMBH 

AISTINGERSTRASSE 2 
4311 SCHWERTBERG 

: 0820 - 200 100 200 
(0,145€/min aus allen Netzen) 

: + 43 (7262) 61439 
: service@intexcorp.at 
: www.intexcorp.at 

IDEAL SOURCES PTY LTD 

UNIT 3, 11-13 LAKEWOOD BOULEVARD, 
BRAESIDE, VICTORIA,3195 

: 1800 359 947 
: 03-95536580 
: enquiries@idealsources.com.au 
: www.idealsources.com.au 

NV SIMBA TOYS BENELUX SA 

MOESKROENSESTEENWEG 383C, 
8511 AALBEKE, BELGIUM 

: 0800 92088 
: 32-56.26.05.38 
: intex@nicotoy.be 
: intexsupport@nicotoy.be 
: www.nicotoy.be/downloads.htm 

KONESUL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA – ME 

RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 1.558 - CEP: 04714-002 
CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - 
BRASIL 

: 55 (11) 5183 8866 
: 55 (11) 5181 4646 
: servico@intexbrasil.com 
: www.intexstore.com.br 

 
· CANADA 

 
 
 

 
· COLOMBIA 

· COSTA RICA 

· DOMINICAN REPUBLIC 

· GUATEMALA 

· VENEZUELA 

 
· CZECH REPUBLIC 

/EASTERN EUROPE 

 

 
· CHILE / 

URUGUAY 

 

 
· DENMARK 

 
 
 
 
· ECUADOR 

· EL SALVADOR 

· HONDURAS 

· NICARAGUA 

· PANAMA 

· PARAGUAY 

 
· EUROPE 

 
INTEX RECREATION CORP. 
1665 Hughes Way, 
Long Beach, CA 90810 

: 1-800-234-6839 
: 310-549-2900 
: http://email.intexstore.com 
: www.intexcorp.com (U.S./Canada) 

8:30 am to 5:00 pm Pacific Time, Mon. - Fri. 

CENTURY USA, LLC 

4731 W. Atlantic Ave., Suite B-3 
Delray Beach, FL 33445, USA 

: 561-495-0648 
: 561-495-4782 
: sales@centuryusa.com 

INTEX TRADING S.R.O. 

BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10, 
CZECH REPUBLIC 

: +420-267 313 188 
: +420-267 312 552 
: info@intexcorp.cz 

COMEXA BARBADOS 

CERRO LOS CONDORES 9760, 
PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, 
QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. 

: 600-822-0700 
: Tiempolibre.st@silfa.cl 

NORSTAR A/S 

SINTRUPVEJ 12, DK-8220 
BRABRAND, DENMARK 

: +45 89 44 22 00 
: +45 86 24 02 39 
: intex.dk@norstar.eu 
: www.intexnordic.com 

SUPRO MUNDIAL S.A./ 

PRODUCTOS SUPERIORES S.A. 
BOULEVARD ANDREWS, ALBROOK, 
PANAMA, REP. OF PANAMA 

: 507-300-3800 
: 507-300-3813 
: suproadmin@supropanama.com 
: www.supropanama.com 

INTEX TRADING B.V. 

POSTBUS 1075, 4700 
BB ROOSENDAAL, 
THE NETHERLANDS 

: 31-(0)165-593939 
: 31-(0)165-593969 
: service@intexcorp.nl 
: www.intexcorp.nl 
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· FINLAND 

 
 
 
 

· FRANCE 

 
 
 

 
· GERMANY 

 
 
 
 
 

 
· HUNGARY 

 
 

 
· ISRAEL 

 
 
 
 

· ITALY 

 
 
 
 

· MEXICO 

 
 
 
 

 
· MIDDLE EAST 

REGION 

 
 

 
· NEW ZEALAND 

 
 
 
 

· NORWAY 

NORSTAR OY 

SUOMALAISTENTIE 7, 
FIN-02270 ESPOO, FINLAND 

: +358 9 8190 530 
: +358 9 8190 5335 
: info.fi@norstar.eu 
: www.intexnordic.com 

UNITEX / INTEX SERVICE 

FRANCE S.A.S 
Z.A. DE MILLEURE 
BOIS DU BAN - N°4 
71480 LE MIROIR 

: 08 90 71 20 39 (0,15€/min) 
: 03 85 75 64 65 
: www.intex.fr 

STEINBACH VERTRIEBSGMBH 

STEINBACH VERTRIEBSGMBH 
C/O WEBOPAC LOGISTICS GMBH 
INTER-LOGISTIK-PARK 1-3 
87600 KAUFBEUREN 

: 0180 5 405 100 200 
(0,14€/min aus dem Festnetz, 
Mobilfunk max. 0,42€/min) 

: + 43 (7262) 61439 
: service@intexcorp.de 
: www.intexcorp.de 

RECONTRA LTD./RICKI LTD. 

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, 
HUNGARY 

: +36 30 228 7761 
: +361 209 2634 
: service@recontra.hu 

ALFIT TOYS LTD 

MOSHAV NEHALIM, 
MESHEK 32, 49950, ISRAEL 

: +972-3-9076666 
: +972-3-9076660 
: rachelit@chagim.co.il 
: www.intex.co.il 

A & A MARKETING SERVICE 

VIA RAFFAELLO SANZIO 19 
20852 VILLASANTA (MB) 

: 199 12 19 78 
: +39 039 9462338 
: info@intexitalia.com 
: www.intexitalia.com 

KAY INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 

AV. SAN JERONIMO NO. 550, QUINTO PISO, 
INT. 1, COL. JARDINES DEL PEDREGAL, C.P. 
01900 MEXICO D.F. 

: 01-800-347-4020 (Llamada a cobro revertido) 
: 55-9172-8035 
: 55-9172-8035 
: intex@kayinternacional.com 
: www.kayinternacional.com 

FIRST GROUP INTERNATIONAL 

I- RISE BUILDING, 33rd FLOOR, C-BLOCK, 
HESSA STREET, TECOM, DUBAI , UAE 

: 00971-4-800INTEX(46839) / +971-4-3373322 
: 00971-4-4421999 
: intex@firstgroupinternational.com 
: www.firstgroupinternational.com 

HAKA NEW ZEALAND LIMITED 

UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, 
AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND 

: 649-4159213 / 0800 634434 
: 649-4159212 
: geoff@hakanz.co.nz 
: www.hakanewzealand.com 

NORSTAR AS 

PINDSLEVEIEN 1, 
N-3221 SANDEFJORD, NORWAY 

: +47 33 48 74 10 
: +47 33 48 74 11 
: intex.no@norstar.eu 
: www.intexnordic.com 

· PERU 

 

 
· POLAND 

 
 

 
· RUSSIA 

 
 
 
 
· SAUDI ARABIA 

 
 
 
 

 
· SOUTH AFRICA 

 
 
 
 
· SPAIN / 

PORTUGAL 

 
 
 
 

 
· SWEDEN 

 
 
 
 
· SWITZERLAND 

 
 
 

 
· UK 

 
 
 
 

 
· UNITED STATES 

COMEXA S.A. 

AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, 
MIRAFLORES, LIMA, PERÚ 

: 446-9014 
: Tiempolibre.st@silfa.cl 

KATHAY HASTER 

UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN 
: +48 61 8498 334 
: +48 61 8474 487 
: inx@kathay.com.pl 
: www.intexdevelopment.pl 

LLC BAUER 

KIEVSKAYA STR., 20, 
121165 MOSCOW, RUSSIA 

: +7 499 2499400 
: +7 495 742 8192 
: service.intex@gmail.com 
: www.intexservice.ru 

SAUDI ARABIAN MARKETING 

& AGENCIES CO. LTD. 
PRINCE MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. 
JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

: 966-2-693 8496 - Toll Free 800-7575-750 
: 966-2-271 4084 
: Intex@samaco.com.sa 
: www.samaco.com.sa 
: www.samacotoy.com 

WOOD & HYDE 

15-17 PACKER AVENUE, EPPING INDUSTRIA 2, 
CAPE TOWN 7460, SOUTH AFRICA 

: 086-0000-881 or 27-21-505-5500 
: 27-21-505-5600 
: ygoldman@melbro.co.za 
: www.intexcorp.co.za 

MEDIA CELL SOLUTIONS S.L. ( MCS ) 

CL PINOSES 14 - POL IND ALFAS II 
03440 IBI - ALICANTE - SPAIN 

Spain: 902 767 010 
Spain: 902 767 020 
Spain: sac@intex.es 
Portugal: 211 104 361 
Portugal: 707 506 090 
Portugal: sacpt@intex.es 
: www.intexserviceiberia.com 

NORSTAR AB 

BRANDSVIGSGATAN 6, 
S-262 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN 

: +46 431 44 41 00 
: +46 431 190 35 
: intex.se@norstar.eu 
: www.intexnordic.com 

GWM AGENCY 

GARTEN-U. WOHNMÖBEL, 
RÄFFELSTRASSE 25, 
CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND 

: 0900 455456 
: +41 44 455 50 65 
: service@intexfaq.ch 
: www.intexfaq.ch 

JOHN ADAMS LEISURE LTD 

MARKETING HOUSE, 
BLACKSTONE ROAD, 
HUNTINGDON, CAMBS. 
PE29 6EF. UK 

: 0844 561 7129 
: 01480 414761 
: sales@johnadams.co.uk 
: www.johnadams.co.uk 

INTEX RECREATION CORP. 

1665 Hughes Way, 
Long Beach, CA 90810 

: 1-800-234-6839 
: (310) 549-2900 
: http://email.intexstore.com 
: www.intexcorp.com (U.S./Canada) 

8:30 am to 5:00 pm Pacific Time, Mon. - Fri. 

 
Uschovejte pro pozdější nahlédnutí.  

 

©2014 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp. 

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. 
Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China. ®™ Trademarks used in some countries of the world under 
license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo 

licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex 

Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 · Distributed 
in the European Union by/Distribué dans l’Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union 

durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands 

www.intexcorp.com 


